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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(druk nr 569) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa realizuje wskazania Trybunału Konstytucyjnego przedstawione 

w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. oraz w jego uzasadnieniu (sygn. akt SK 30/09). Na mocy 

wymienionego orzeczenia Trybunał uchylił bowiem domniemanie konstytucyjności art. 79 

ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(dalej jako: u.k.s.c.), w zakresie, w jakim przepis ten nie przewidywał w postępowaniu 

nieprocesowym wszczętym z urzędu zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza 

sądowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa. 

Według poglądu wyrażonego przez sąd konstytucyjny, art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f u.k.s.c. 

w zakwestionowanym brzmieniu pozostawał w kolizji z prawem zagwarantowanym w art. 45 

ust. 1 Konstytucji, a rozumianym jako zakaz wprowadzania nadmiernych barier w dostępie 

do sądu. Istotą regulacji w nim zawartej było to, że zwrot opłaty od skargi na orzeczenie 

referendarza sądowego przysługiwał stronie albo uczestnikowi postępowania wyłącznie 

wtedy, gdy skarga została uwzględniona z powodu oczywistego naruszenia prawa i gdy 

wadliwość ta została wyraźnie stwierdzona przez sąd. Zatem, w sytuacji gdy doszło nawet do 

naruszenia prawa noszącego znamiona „oczywistości”, ale sąd nie posłużył się odpowiednią 

formułą w swym rozstrzygnięciu, zainteresowany podmiot nie mógł liczyć na to, że koszty 

poniesione celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem zostaną mu zwrócone 

z urzędu. Co najwyżej, na zasadach ogólnych, mógł domagać się zwrotu kosztów sądowych 

od drugiej strony bądź też uczestnika postępowania, o ile w danej sprawie brały udział 

jeszcze inne podmioty. Przykładowo, takiej możliwości – z racji braku innych uczestników 

postępowania – pozbawiony był podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, który 
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decydował się na zaskarżenie postanowienia referendarza o wpisie określonej wzmianki do 

rejestru, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Niezależnie więc od tego, że 

wniesienie skargi czyniło w takim wypadku zadość interesowi publicznemu wyrażającemu 

się w zapewnieniu pełnej zgodności wpisów zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

z rzeczywistością, skarżący musiał ponieść finansowe następstwa swojej aktywności. 

Trybunał podkreślił, że skutkiem kontrolowanego przepisu, jako uzależniającego zwrot 

opłaty od skargi na orzeczenie referendarza od stwierdzenia przez sąd uwzględniający tę 

skargę oczywistego naruszenia prawa, był stan niepewności co do ekonomicznego bilansu 

podejmowanych czynności procesowych, który mógł w istotny sposób rzutować na decyzje 

o wystąpieniu ze wskazanym środkiem zaskarżenia. To zaś stanowiło nie tylko zbyt daleko 

idące, a ściślej – nieproporcjonalne ograniczenie prawa dostępu do sądu (art. 31 ust. 3 

Konstytucji), lecz mogło być oceniane także w kategoriach naruszenia prawa do odpowiedniego 

ukształtowania procedury sądowej, czyli zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, niewątpliwa była przy tym również sprzeczność 

między postanowieniem art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f u.k.s.c. a zasadą ochrony zaufania obywateli 

do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji), gdyż w świetle tej zasady 

ustawodawca powinien unikać tworzenia prawa, które będzie niezrozumiałe i nieakceptowane 

przez społeczeństwo. 

Opiniowana ustawa uwzględnia powyższe stanowisko i nadaje art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f 

u.k.s.c. nowe brzmienie. Stosownie do art. 1, zmieniany przepis będzie stanowił podstawę do 

zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza w przypadku, gdy określone 

postępowanie wszczęto z urzędu, a wniesiona skarga okazała się skuteczna. Natomiast w tych 

sprawach, które zostaną zainicjowane przez same strony (uczestników postępowania), opłata 

nadal będzie zwracana przez sąd pod warunkiem, że zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono 

oczywiste naruszenie prawa i że sąd potwierdził fakt takiego właśnie naruszenia. Tym samym 

ustawa dąży do odpowiedniego wyważenia interesu ogólnospołecznego, którego refleksem 

jest odpłatność wymiaru sprawiedliwości, oraz interesów indywidualnych, które znajdują 

wyraz w możliwości repartycji poniesionych kosztów sądowych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych został 

przedłożony przez Senat (druk sejmowy nr 1899). Pierwsze czytanie projektu odbyło się na 
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posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 6 lutego 2014 r. Na tym 

samym posiedzeniu Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym zarekomendowała przyjęcie 

rozpatrywanego projektu bez poprawek (druk nr 2128). 

Drugie czytanie miało miejsce na 61. posiedzeniu Sejmu w dniu 19 lutego 2014 r. Sejm 

uchwalił ustawę jednogłośnie w dniu 21 lutego 2014 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 
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